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Executive Summary 

 
O Projeto "ENCLOSE - Serviços de logística urbana na eficiência energética de cidades europeias 
de pequena e média dimensão" aproxima-se das fases finais. A segunda ronda de eventos locais 
de sensibilização pública (ARE – awareness raising events) está próxima, tendo o objetivo de 
estimular a adoção de soluções de logística urbana energeticamente eficientes nas cidades 
seguidoras do projeto. De fato, as atividades do projeto ENCLOSE são essenciais para definir uma 
metodologia adequada e útil para a definição de Planos Sustentáveis de Logística Urbana (SULPs 
– Sustainable Urban Logistics Plans) em cidades históricas de pequena e média dimensão. 
Durante o último ano de atividades do projeto, os parceiros focaram-se principalmente na 
síntese das avaliações realizadas nas cidades ENCLOSE, e na consolidação das lições aprendidas 
neste contexto, traduzindo-as em (1) recomendações políticas e (2) definição de um roteiro para 
a replicação a nível Europeu das boas práticas avaliadas. Os SULP foram construídos tendo como 
base os resultados da avaliação da aplicabilidade e  benefícios das medidas de eficiência 
energética e sustentabilidade na logística urbana, orientadas especificamente para cidades 
históricas europeias de pequena/média dimensão, através da implementação de ações-piloto e 
de análises de viabilidade e de replicabilidade. O SULP é uma ferramenta útil para cidades 
europeias, decisores e partes interessadas na logística urbana, contendo uma definição clara de 
objetivos de eficiência energética e de sustentabilidade, medidas e opções associadas, condições 
de operacionalização, indicadores e critérios de avaliação. A última reunião do projeto, realizada 
em abril de 2014 em Vaxjo (Suécia), permitiu apresentar e discutir os esboços dos Planos 
Sustentáveis de Logística Urbana que têm vindo a ser desenvolvidos por cada precursor e cada 
cidade seguidora. Além disso, na véspera da reunião foi organizado pela agência local de energia 
para o Sudeste da Suécia (Suécia) um seminário internacional sobre "Planeamento de políticas e 
medidas para a logística sustentável em cidades europeias de pequena e média dimensão", em 
colaboração com o todo o consórcio ENCLOSE. O evento teve grande sucesso e várias cidades 
escandinavas juntaram-se à conferência, assim como muitos outros intervenientes europeus, 
como a Agência Europeia do Ambiente, a Universidade Chalmers e o Instituto Nacional Sueco de 
Investigação nos Transportes e Circulação. 
 
Apresenta-se uma descrição de alguns eventos europeus de logística citadina, incluindo algumas 
conferências internacionais onde o projeto será apresentado, e anuncia-se para o próximo 22 de 
outubro de 2014 em Bruxelas a última Conferência Internacional do projeto ENCLOSE.  
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